EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
« EURÓPAI ÉRTÉKEINK - UNIÓS ÖRÖKSÉGÜNK» projektet az Európai
Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 140 állampolgár részvételével, akik közül GALLODORO
(10) - IT, Laracha (10) - ES, Kalonda és Bátka (40) – SK, Siklód település és Dávidvára egyesület (60) – RO,
Magyarkanizsa (10) -RS Active Citizens of Mediterranean (10) - GR lakosai. (HOLLÓKÖ – HU 600 fővel vett
részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne HOLLÓKŐ, Magyarország HU volt, 15/09/2021 és 19/09/2021 között
15/09/2021 Érkezés napja, vendégek üdvözlése. Délutáni konferencia témája az „Eurokriticizmus„ volt: feltárásra
került az EU-val, mint intézménnyel, jelenlegi működésével szemben megerősödő ellenérzések gyökerei. A
különböző kultúrájú, és gazdasági fejlettségű országokból érkezett polgárok közötti vita hozzájárult a szolidaritás
érzésének,
a
tolerancia
és
a
kölcsönös
megértés
érzésének
erősítéséhez.
16/09/2021 „Az emberek érdekeit szolgáló gazdaság” mottóval– a gazdaság fejlesztése érdekében megtett
európai erőfeszítéseket bemutató napot szerveztünk, az EU politikáinak a polgárok hétköznapi életére gyakorolt
hatását vizsgáltuk. A meghívott települések polgármesterei bemutathatták az elmúlt években véghezvitt
projekteket, fejlesztéseket. Délután pedig mi is bemutattuk résztvevőinknek az uniós forrásból megvalósult
fejlesztéseket, attrakciókat településünkön.Alkalmat teremtettünk arra, hogy az európai adófizetők megértsék:
minden fejlesztésre elköltött euró segítséget jelent a fejlődő térségek, országok számára. További célunk volt,
elősegíteni a szemléletváltozást az európai döntéshozók körében, úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai
szinten.
17/09/2021 „Új lendület az európai demokrácia számára” mottójú nap a demokratikus részvételről, továbbá a
fiatalok számára oly fontos európai szintű önkéntesség lehetőségeiről szólt, arról hogy az ifjú polgárok
megtanulják, mi a módja, hogy egészen betölthessék szerepüket az EU demokratikus életében.
18/09/2021 „ Európai életformánk védelmezése”- napot azzal a céllal szerveztünk, hogy támogassuk az európai
érzés elsajátítását a polgárok köreiben. A nemzeti kulturális vívmányok megtartását Európai szintre emeljük. E nap
szolgált a Generációk közötti párbeszéd, sport- és aktív szabadidő, aktív időskor kérdésköreinek megvitatására
19/09/2021 Programzáró nap: az értékelő napon a közösen feldolgozott félelmekről, bővített ismeretekről adtak
számot résztvevőink. A rendezvény kulcs üzenete minden európai polgár számára, lehetőséget kell biztosítani a
fiataloknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében,
melyet kulturális sokszínűsége gazdagít és fog össze – azaz fejleszti az Európai Unió polgárságát.

